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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

نرى الناس أو تالميذ املشايخ الذين يعظمون شيوخهم ويقومون هلم ويفعلون خالف السنة : الشيخ أبو مالك 

ون لشيوخهم ال يفعلون هذا وإمنا يفعلون ذلك أدبا مع شيوخهم يف ظنهم ، ونرى الفريق اآلخر والذي ال يقوم

التزاما بأدب السنة ؛ وإذا نظرنا إىل احلقيقة والواقع نرى بأن الفريق األول الذي خيالف عنه السنة بقيامه وتعظيمه 

لشيخه جند هذا الفريق أكثر أدبا مع شيوخهم من الفريق الثاين ؛ ألن الفريق الثاين عند ما ال يفعل فعل الفريق 

ة يرى مع الزمن أنه أصبح هذا األدب يفعله الفريق األول وأثر يف نفسه حقيقة فعال يصبح بعيد األول ويلتزم بالسن

عنه كل البعد  ، وهذا طبعا يعود إىل أمرين اثنني يف ظين وتقديري أما األمر األول فيعود إىل أن التأثر بفعل 

مل مع هذه اآلداب واألخالق واألقوال الرسول عليه الصالة والسالم وقوله وأدبه هذا أمر حيتاج إىل نفوس تتعا

واألفعال للنيب عليه الصالة والسالم تعامال يليق ا تعامال نفسيا يعين جيب عليه أن حيرتم األدب والفعل والقول 

الذي جاءنا عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فنرى أنه ال يتعامل مع هذا األدب بنية أنه يتعامل مع النيب عليه 

السالم ؛ أما األمر الثاين فهو وطبعا هذا ناشيء يف ظين وتقديري من عدم الفقه والبصر يف األدب الصالة و 

النبوي الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم ؛ ولذلك مع الزمن نرى مثل هذا اإلنسان أو هذا الفريق تنوشه 

ن أو قدح أو ذم حىت يف الشيخ أيادي الشياطني وتبعده بعيدا وتقصيه عن أدب السنة ويصبح لسان سوء أو طع

الذي أخذ عنه ؛ هذا األمر األول ؛ أما األمر الثاين فهو أنه يرى وقد قرأ ما قرأ ورمبا ما يتجاوز ما قرأ صفحات 



أو عددا يسري من أحاديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يتفقه ا فظن نفسه عاملا ذا القدر الذي أخذه أو 

أن يزاحم بركبته ركبة شيخه الذي أخذ عنه ملاما أو قليال ؛ فمن هنا أقول جتربيت مع إخواننا قرأه ؛ فهو إذا البد 

أو مع على األقل من نعرف عددا منهم أم وأقول بصريح العبارة أم يسيئون األدب ، يسيئون األدب مع 

ينبغي هؤالء أن يتعلم هؤالء الشيخ الذي أخذوا عنه أو تتلمذوا على يديه أو ظنوا أنفسهم أم يأخذون عنه ؛ 

األدب مع الشيخ كما يتعلمون الفقه عنه فيما يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أو فيما يعلمهم من  

كتاب اهللا تبارك وتعاىل ؛ وهذا يقودين إىل القول بصراحة بأن األمر إذا كان هناك أفراط مع الفريق األول أو يف 

لثاين تفريط وخباصة مع الشيوخ الكبار الذي جيب أن حيرتموا ويقدروا وأن يكون األدب الفريق األول فالفريق ا

حامال هلم على أن يصونوا شيوخهم يف نفوسهم بالقدر الذي ينبغي أن يصان الشيخ لعلمه وقدرته على تأديب 

يف هذا الس فلعل إخواننا  هؤالء التالميذ ؛ هذا تعليق يف احلقيقة البد منه توضيحا أو تذكريا إلخواننا وال أقول

يف هذا الس ممن حيسنون األدب مع شيوخهم ؛ ولكن أقوله إلخوان آخرين لعله يبلغهم ما يقال هنا فيكونوا 

  .على األدب الذي ينبغي أن يكونوا عليه 

إىل جزاك اهللا خريا ، هذه كلمة حق ومن األسف أن نقول إا تصدق على كثري من يدعي االنتماء  :الشيخ 

السنة ، والشك أن احلق وسط بني هؤالء وهؤالء ، أولئك األولون بسبب بعدهم عن معرفة السنة يعظمون 

شيوخهم مبا يعن أو خيطر يف باهلم من وسائل اإلكرام والتعظيم دون أن يكونوا على علم بأن بعض هذه الوسائل 

دهم فيقع أتباعهم يف مثل هذه خالف السنة وقد يكون بعضها حمرما ؛ والسبب أن شيوخهم ال علم عن

املخالفات ، مث قد يوجد يف أولئك الشيوخ من يطيب له مثل هذا التعظيم ولو كان يعلم أنه خالف السنة الفريق 

اآلخر يتبع السنة لكن احلقيقة أنه يف بعض املسائل يتخذ السنة وسيلة لإلخالل بالتأدب مع الشيوخ الذين علموه 

ألول يف توجيههم للسنة ، وأنا أعتقد أن سبب هذا اإلخالل من هؤالء الناس باحرتام السنة ، وكان هلم الفضل ا

شيوخهم وعلماءهم هو هذه النهضة الفكرية العلمية اليت أيقظت الناس من ذاك السبات العميق أال وهو اجلمود 

ه من علم ووجد على التقليد ؛ فتفتحت أذهام التباع الكتاب والسنة فأخذ أحدهم يبحث يف حدود ما عند

أشياء خيالف فيها اجلمهور أوال فاتبعها مث دخله العجب والغرور فظن كما أملح األستاذ على أنه على شيء من 

العلم فاستقل يف فهمه للعلم وأظهر بني الناس أنه هو ال ينتمي إىل فالن وعالن فهو له منهج خاص وإن كان 

ه فضل علينا لكن أنا يل خطيت وله خطته ، هذا سببه كما يقول هذه الكلمة حىت ال يهاجم فيقول وإن كان ل

أملح أنا يف كثري من االس واملواعظ أنه يف عندنا اهتمام كبري ويقظة تامة فيما جيب أن يكون عليه املسلم من 

لكن مع  اتباع الكتاب والسنة والذين دعوا إىل هذا النهج كثريون وكثريون واحلمد هللا يف خمتلف البالد اإلسالمية ؛



هذه الصحوة العلمية مل يوجد هناك علماء مربون حقا يكونون على الكتاب والسنة ويتولون تربية الناس على هذا 

النهج الصحيح يف دروسهم العامة ودروسهم اخلاصة ؛ منذ يوم أو يومني حتدثت مع ابين هذا عبد املصور قلت 

اتباع الكثريين منهم هلا عم يوجد يف نفوسهم شيء من منذ كنت يف دمشق كنت أحلظ أن انتباه الناس لدعوتنا و 

الغرور وشيء من العجب وشيء من االستقالل يف الفهم الذي حيملهم مبدئيا على أن ال يهتموا برأي الشيخ ، 

ويكون اية املطاف أنه يقول كما قال األستاذ قرأ بعض الكتب القليلة إذا قيل له أنت عم ختالف هنا ، فيقول 

وهذا رأيه ، وهو ال يفقه أو ال حيسن أن يقرأ آية من كتاب اهللا أو حديثا من أحاديث رسول اهللا صلى  هذا رأيي

اهللا عليه وآله وسلم ، صار يقول إنه له رأيه وللشيخ رأيه ؛ فالذي ينقص اآلن اتمع السلفي رجال مجعوا بني 

اإلسالمي أفراد ولو أم قليلون وضائعون يف خضم العلم الصحيح والرتبية الصحيحة أنا أعتقد أنه يوجد يف العامل 

من اتمع لكن هلم أثرهم يف الواقع ، وما هذه الصحوة إال أثر من آثار هؤالء الدعاة للكتاب والسنة ؛ ولكن ال 

يوجد هناك مربون مبعىن الكلمة ، أعتقد إضافة إىل ما ذكر األستاذ أبو مالك أنه فعال يوجد عند الصوفية مربون 

لكن ينقصهم املعرفة بالكتاب والسنة فريبوم على خالف الكتاب والسنة ؛ ولذلك جند هؤالء األتباع ؛ 

مستسلمون لشيوخهم كل االستسالم ، وهذا طبعا ليس من اإلسالم يف شيء لكن لو كان هذا الشيخ على 

أثري يف نفوس الناس ، ال يوجد الكتاب والسنة لكان أثره بليغا جدا يف أصحابه ويف أتباعه هذا التوجيه وهذا الت

بني الدعاة السلفيني يف خمتلف العامل اإلسالمي من ميكنه أن يقوم مقام هؤالء يف تربية نفوسهم اتباع الكتاب 

والسنة من أجل هذا النقص الذي يشعر به كل باحث وكل مفكر دارس لوضع الشباب يف العامل اإلسالمي جيد 

ي ولو كانوا حيملون املنهج السلفي والفكرة السلفية والدعوة السلفية يتأثرون إقباال من هؤالء الشباب أنفسهم أ

ببعض الدعوات األخرى ؛ ملاذا ؟ ألم يشعرون أم جيدون فيها النقص الذي حنن نتحدث عنه اآلن ، مثال  

املسلمني ؛ لكن كجماعة التبليغ فجماعة التبليغ ال يستطيع أحد أبدا أن ينكر أن هلم تأثريا يف كثري من عامة 

هذا التأثري ليس هو الذي يرضاه اهللا ودعى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ألنه تأثري كان ال يصلي مثال 

فأخذ يصلي ، كان يشرب اخلمر فصار بعيدا عنها الشك أن هذا يعين إصالح له أثره ووضوحه ولكن إذا ما 

هؤالء حول ما بعث اهللا من أجله الرسل وأنزل الكتب وهي دعوة  دندن أحد الدعاة احلقيقيني مع هؤالء أو غري

التوحيد فبقولوا ال نريد أن نثري خالفات بني الناس ؛ إذا هؤالء يفسدون أكثر مما يصلحون هذا اإلصالح ؛ أنا 

ود أقول إصالح السلوك إذا صح التعبري وإىل درجة هذا موجود يف شيوخ الصوفية منذ مئات السنني كما أنه موج

قريب منه يف الرهبان والراهبات ؛ ألم يدعون حملاسن ومكارهم األخالق ، ويأتون باآلية اليت يسموا باآلية 

هذا  "من ضربك على خدك األمين فأدر له خدك األيسر ، ومن طلب منك رداءك فأعطه كساءك " الذهبية 



لكن جند الذين يدعون بأسلوب الرهبان  ليس من طبيعة اإلسالم ، يف طبيعة احلال إذا ما دعا إليه مسلم ؛

والراهبات يف عندهم مسكنة وعندهم تواضع وهذا من اإلسالم ؛ لكن ليس هو اإلسالم ؛ كذلك جتد مثل هذا 

وميكن أن يكون أحسن من هذا عند أتباع الصوفية لكن جتد مع ذلك الضالل األكرب ؛ حنن عشنا ما عشنا يف 

وكان هناك شيوخ معروفني بالتصوف ومعروفون أيضا تأثريهم يف الناس كما دمشق قبل أن نأيت إىل هذا البلد 

نسمع اآلن متاما عن مجاعة التبليغ فالن كان كذا وصار كذا وفالن كذا إىل آخره ؛ لكن يف دروسهم علنا 

يت ، يصرحون بأن املريد بني يدي الشيخ كامليت بني يدي الغاسل ؛ هل هذا امليت له إرادة ؟ ميني ويسار ؟  م

ومن قال لشيخه ملا ال يفلح أبدا ، وإذا رأى التلميذ شيخه وقد علق صليبا على عنقه فال جيوز أن يعرتض عليه 

ألن الشيخ يرى ما ال يرى املريد ؛ ووقعت قصة يف رمضان من رمضانات منذ عشرين أو ثالثني سنة أن شيخا 

احلاضرين ، أحد املشايخ فيما مضى من الزمان أمر  نقشبنديا ألقى درسا وجاء يف الدرس القصة تالية ألقاها على

مريدا له أن يذهب إىل الدار ويأتيه برأس والده ، فقال لبيك ، وذهب وجاءه برأس الوالد ؛ فتبسم الشيخ ضاحكا 

يف وجه تلميذه ، قال له إن والدك مسافر وهل من املعقول أن آمرك بقتل والدك ، هذا صاحب أمك ويعاشر 

لذلك أنا أمرتك بقتله ؛ كان حاضر هذا الدرس املئات وفيهم املثقفني اجلامعيني واحملامون وإىل أمك باحلرام و 

آخره ، وفيهم رجل امسه أبو يوسف قريب لصديق يل أو زميل يل يف املدرسة االبتدائية كان حاضرا يف هذا الدرس 

ويح إحدى عشر ركعة كنت أعود إىل وكنا حنن من عادتنا هناك بعد صالة الرتاويح نصلي يف مسجد مهجور الرتا

دكاين وهناك جيتمع بعض إخواننا فجاءين أحدهم وحدثين ذه القصة اليت حدث ا الشيخ النقشبندي ؛ بعد 

قليل مر الرجل الذي يكون قريبا له امسه أبو يوسف من مجاعة الشيخ فناداه دخل الدكان فأخذ صاحبنا يسأله 

قال ما شاء اهللا جتليات ؛ حنن عندنا نكتة هناك اصطلحنا عليها حنن  يقول له كيف رأيت الدرس الليلة ،

السلفيني يف آخر خط القصاع هذه حارة نصارى ، نصراين فاتح دكانه وواضع الفتة ضخمة مكتوب عليها 

 ...جتليات بقلة ، ببيع فيها اخلمور ؛ فكل ما نسمع من واحد صويف يقول جتليات فنحن بنقول جتليات بقلة 

ود أخذ صاحبنا يناقش أبا يوسف هذا حول القصة وبطبيعة احلال ما عنده استعداد العلمي من أجل أن املقص

يقنع الرجل أو على األقل أن يقيم احلجة عليه ، رأيت أنا بدوري أن أدخل يف املوضوع وأنا كنت أجلس وراء 

اجلدار يفهم منك هو بيفهم ،  الطاولة يلي أصلح فيها الساعات ، فقمت إليه وبدأت أتكلم معه لكن إن كان

قلت يف نفسي : حنن نسمع أنكم تنكرون كرامات األولياء والصاحلني ، ومن هذا الكالم أخريا وهنا الشاهد 

مادام هذا الرجل ال يفهم قلت له يا رجل مبني أن القصة مركبة تركيب ، إذا كان الشيخ أمر الولد يف الظاهر أن 

مسافر واملقتول من ؟ صاحب أمه ؛ طيب ملاذا أقام احلد هذا الشيخ على الزاين  يقتل أبوه لكن احلقيقة أن أباه



وترك األم وهي زانية وهذه هلا ولد فهي حمصنة فهي يقينا تستحق القتل ؛ أما الزاين ممكن يكون حمصن وممكن 

على الوتر  يكون غري حمصن ؛ فالقصة مبينة تركيبة ، ما كان يفهم ويقول الشيخ هيك حكى ؛ قلت هنا أضرب

احلساس وهنا الشاهد قلت له تعال يا أبا يوسف خلينا نكون صرحييني يف املوضوع اآلن لو الشيخ أمرك أنت 

تذبح أبوك هل تفعل ؟ اهللا أكرب  شو قال ؟ قال أنا ما وصلت هلذا املقام ؛ قلت له لسى عمرك ما تصل ، تعبري 

الرجل يف خمه من الدروس من احلقن يلي كان عم حيشوها سوري هذا عندنا ؛ وخرج ووىل مدبرا ؛ أتصور أن هذا 

أنه هو يتمىن أن يصل إىل مقام يقتل أبوه إذا الشيخ أمره ؛ الشك أن هذا تأثري فظيع جدا من هؤالء الناس فلو  

كان شيء من هذا التأثري من بعض الوعاظ السلفيني الذين يعرفون ما حرم اهللا وما أحل اهللا كانت اعتدلت 

ا وجدنا أمثال هؤالء املغرورين بأنفسهم والذين يستأسدون ويصبحون ولسان حاهلم يقولون يا أرض الكفة وم

  اشتدي ما أحد عليك قدي ؛ ميكن بلغكم يوم اخلميس املاضي جلسة األوقاف وما جرى فيها ؟

  .واهللا شيخنا أمسع ولكنين ال أعرف ما يدور يف هذه اجللسات وال أسأل : أبو مالك 

  .يح لك ، الشاهد خمططني هؤالء اجلماعة اهللا يهديهم يعين أر  :الشيخ 

  .أو يأخذهم : أبو مالك 

  أو يأخذهم ؛ :الشيخ 

  .الثانية أحسن : أبو مالك 

الشاهد خمططني خطة يف الرد على السلفيني ، اهللا أكرب ، حمضرين هذا الصعلوك القبيح حسن السقاف  :الشيخ 

السائل أيضا مدفوع منهم من متام التخطيط أثار موضوع أن أنتم تنكرون حمضرينه ألمر مبيت يف ليل ، الظاهر 

يا أخي بدل ما  ...على أئمة املساجد وخطباء املسجد أم بطولوا اخلطبة ويفتتحوا اخلطبة بأن احلمد هللا حنمده 

  ...طول هذه فهذه ليست فرض وال شيء اختصروا اخلطب  وقال رسول اهللا إىل آخره 

  .يا شيخنا صرح به الوزير يف التلفزيون  هذا: أبو مالك 

هم منه يتلقون الشاهد قام واحد فقال هلم مادام أنتم عم حتضوا الناس مثل هذه االصالحات فيما ترون  :الشيخ 

فلماذا ال تأمرون املؤذنني أم يؤذنوا أذانني يف الصبح وهذا أمر متفق عليه بني العلماء ، وملاذا تقولون هذه سنة 

  .دعة حسنة واإلسالم يقول كل بدعة ضاللة أجيبونا ، هيك كان السائل حسنة وب

  من هو السائل ؟: أبو مالك 

واحد من اخلطباء من املوظفني يعين الظاهر أنه مدفوع بدليل قام واحد من خلف الناس قال أنا أجيب  :الشيخ 

ل ؛ ما أدري املدير يلي  ، من هو ؟ حسن السقاف ، هو ليس موظف وال شيء حمضرينه فقيل له تفضل تفض



كان هناك قال له تفضل فبدأ حيكي حيكي جبهل عميق كما تعلم عنه مث تعرض طبعا لشخصي وجتهيلي وإنه 

أخطأ يف كتاب كذا ويف كتاب كذا ، موجود هناك مني رضا املصري أعتقد أنك تعرفه ميكن ، وصاحبك القدمي 

  عبد الفتاح عمر اهللا يهدي اجلميع ؛ 

  .هللا يهديه ا: أبو مالك 

الشاهد قام اعرتض رضا على حسن السقاف أنت ملاذا بتجيب سرية الناس ، هذا رجل عامل فاضل  :الشيخ 

شوف األساليب الغريبة وحنن تتلمذنا على يديه وجاء لداري مرتني هو يقول أمام الناس أنه أنا رحت لداره مرتني 

.  

  من هذا ؟: أبو مالك 

ى حسن السقاف ليش عم يطعن ّيف ، وهذا أستاذنا وشيخنا وتعلمنا منه إىل رضا املصري عم يرد عل :الشيخ 

  .آخره ، وحضر لداري وزارين يف داري مرتني 

  طيب ليش هذا ؟: أبو مالك 

يفخر ويظهر بقدر الشيخ وحيرتمه لدرجة أنه زارين يف داري مرتني لكن شوف شو وراءها ؟ لكن حنن لنا  :الشيخ 

  .قلده رأينا وله رأيه حنن ال ن

  .هذا رضا : أبو مالك 

نعم ، قام من بعد منه عبد الفتاح اهللا يهدينا وإياه على نفس الوترية لكن على صورة أوضح إن ملن نقل  :الشيخ 

أقبح ، قال بس وذكر أنه أنا شيخه واستفاد لكن هو له منهجه وأنا يل منهجي  ، هذا صار إمام هذا أمام الناس 

اليوم كأنه نبه الظاهر واهللا أعلم ، وإذا به يقول أنه أنا يعين قلت يف االجتماع السابق   اليوم كأنه كفر عن خطيئته

  .كذا وكذا ما أريد إال أين أؤكد أن الشيخ أستاذنا 

دائما أقول من متام التوبة إذا أراد اإلنسان أن يتوب فيجب عليه أن يتوب من ذنبه يف املوقف الذي : أبو مالك 

  .قال فيه ما قال 

  .أي نعم  :شيخ ال

أما هذه التوبة املغمغمة املكمكمة هذه التوبة اليت يريد أن يقول عن نفسه بأنه أبرأ ذمته وميضي إىل : أبو مالك 

حاله فهذه توبة خبيثة تعترب أخبث من قوله على رؤوس املأل بقوله ما قال ولذلك حىت أنا كتبت يف مقالة نست 

قلت بأن هؤالء الذين قالوا  "أغنياء حرب و أغبياء حرب  "  "غنياء حرب أغبياء حرب وأ" عنوان املقال ، أيوه 

وتكلموا وناصروا إيران ووقفوا معها مث نكسوا على رؤوسهم ورجعوا إىل أدبارهم وقالوا بأن إيران كذا وكذا وأخذوا 



ه عالنية وإذا من متام يقولون بأن إيران ليست دولة إسالمية وإن علينا أن ننتبه هلا ؛ قلت هذا الكالم مل يقولو 

التوبة أن يعلنوه على املأل كافة كي يعلم الناس أم يقولون يف هذه الثورة ما يقولونه سرا أن يقولوه علنا ؛ فهذا 

صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك هذا الكالم يعين نسمعه أو قالوا الكثري عنا قالوا يف غيبتنا سواء كانوا قالوا عنك أم 

احلمد هللا ومن فضل اهللا عزوجل حنن ال نقيم وزنا ملثل هذه األمور وهذا الكالم ، دائما عين فهذا يبلغنا لكن 

نقول يعين كتبت مقاال عنكم يف إحدى الصحف وقلت إن الفأر اهلزيل ال يستطيع أن ينال من اجلبل األشم ؛ 

  ...فاحلمد هللا رب العاملني الذي جعل منك جبال أشم 

  .أل اهللا أن يهدينا ويهدي املسلمني اهللا حيفظكم يا شيخ نس :الشيخ 

ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يطيل يف عمرك وميد يف حياتك ويفيد بعلمك على املسلمني كافة ؛ أنا : أبو مالك 

أمسع حيث أن أحد اإلخوان قال يل قبل أيام بأم يف جامعات بريطانيا إذا جاءهم احلديث من الشيخ ناصر 

لوا هذا نسلم بصحة هذا احلديث الذي يصححه يف الوقت يلي جيي األقنياء الفههاء قالوا مسعنا وأطعنا ، قا

فيأيت هؤالء سبحان اهللا فيطعنون بالشيخ ناصر واهللا  ...معذرة يا أبو ليلى من الكلمات اليت لعلك ما تفهمها ، 

احلديث أو التعليق ذكرته  يا شيخنا أريد أن أقول شيئا رمبا يتصل يب أنا شخصيا وأقول هذا إمتاما أو عطفا على

  .آنفا ، أقول أنا يعين واحلمد هللا رب العاملني أمحل لك يف قليب من احلب واالحرتام والتقدير ما ال يعلمه إال اهللا 

  .جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

وهذا ال أشكر عليه ولكن أحتدث به من باب احلديث عن نعمة اهللا عزوجل أنه جعلين ، جعل لك : أبو مالك 

ذه املنزلة العظيمة يف نفسي وهذا شيء أنا أعتز به أوال وأمحد اهللا عليه ثانيا ، وأنا طبعا ذا احلال الذي أنا به ه

جتاهك ال أحب أن أتباه فيه أمام الناس ولكن أريد أن أعلم الناس األدب مع األشياخ ؛ ولذلك واهللا أنا يا 

  .الناس  شيخنا إين أنا أحب أن أقبل يدك أحيانا على مأل من

  .اهللا جيزيك اخلري  :الشيخ 

  .حىت يتعلم الناس أو إخواننا على األقل إخواننا يتعلمون األدب من أشياخهم : أبو مالك 

  .نعرف هذا منك جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

كر واهللا يا شيخنا وهذا أمر أمحد اهللا تبارك وتعاىل عليه ؛ وشيء آخر دائما يقول بعض اإلخوان يذ : أبو مالك 

يل مثال مسألة أو شيء يتعلق بشيخنا فأقول أنا ال أحب واهللا لو علمت ال مسح اهللا أن الشيخ أخطأ ، ال أحب 

أن أعارضه يف خطئه ألن خطأ الشيخ رمبا يكون ظهر يل بعد زمن أنه على صواب وأنا على خطأ ؛ ولذلك من 

ك األدب يلي هو أدب الصمت واالستماع األدب أيضا أن أسكت أمام الشيخ حىت ال يكون يل أنا إال مثل ذل



  .واإلصغاء 

  .جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

أريد أن أعلم إخواننا بارك اهللا فيهم أعلمهم شيئا من األدب مع شيوخهم ولكن على كل حال لنا : أبو مالك 

  .اجتهادنا وهلم أيضا قناعتهم ؛ فإما أن يرضوا وإما أن يسخطوا 

ة من األشياء يلي تدخل يف موضوع الرتبية إن بعض االس ال أقول كهذا صح ؛ يا سيدي احلقيق :الشيخ 

  ...الس 

  .فنأكلها على أجنابنا ونسكت  :الشيخ 

املسألة يلي كنا نتحدث فيها مع فضيلتكم يلي هي جفاء السلفيني أو األسلوب السلفي وشفافية  :السائل 

يعين هو النتيجة تبعه هي اجلفاء ؛ املهم أن نعاجل هذا األسلوب الصويف يعين طبعا حنن عارفني العيب حاليا 

املوضوع ، نعاجل املوضوع حبيث أنه نقبل شفافية الصويف األسلوب الفرع حبيث أن نقنع الناس يعين أول ما حتكي 

مع الناس يقولون لك يا أخي أسلوبك جاف برتوح تسمع خطيب صويف بقول لك كيف هو قاعد و طلب العلم 

هذا األسلوب صار فهم الناس يعين النتيجة اليت نريد الوصول هلا أن حنل العقدة من أجل أن يصري  غري مهم إمنا

  األسلوب مقبوال عند الناس ؟

هذا الذي حكينا عنه يا أبا منري ؛ ولكن هذا حيتاج إىل عديد من الناس عديد من العلماء كل واحد  :الشيخ 

البحث والتحقيق ، أنا ما أستطيع أن أكون واعظا وال أستطيع أن  يعين ال تؤاخذين اآلن أنا إذا كنت منكب على

أكون خطيبا وال وال إىل آخره ؛ لكن ينبغي أن يكون هناك عشرات من أمثايل هلم االجتاه الذي حنن نشعر بأنه 

  ناقص من اجلماعة السلفية ، فال نستطيع حنن أن نقوم بكل واجب ، واضح هذا أم ال ؟

ا حنن ال نطالب شخصيا بالعمل على هذا إمنا توضيح طريق معني أو شيء معني يعين واضح ، طبع :السائل 

طريق أسلوب معاجلة املوضوع مش يعين أنت تعاجل املوضوع يعين مثال ألف خطيب ألف مسجد يف عمان 

  ؟ ...قصدي األردن أو يف العامل 

  .النقد الذي تطلبه حيتاج أشخاص  :الشيخ 

ذ عدم وجود مدرسة سلفية يعين بالنظام املعروف مثل االجتاه الصويف أو أي حركة ثانية وجيوز يا أستا: سائل آخر 

مثال وجود جتمع معني يعين للصوفية أو للسلفية نشأت بوضع معروف بالرفض ، بوضع كله يرفضه يف كثري من 

من اجلمع  الشباب بده يثبت حاله فيصري رافضا طبيعيا لعدم وجود مدرسة أو جتمع سلفي يكون فيه شيء

للشباب السلفيني ، يعين خييل يل بوجود جتمع سلفي فيصري عملية ضبط الشباب مع شيوخهم أو هذا يكون 



  .أكثر من أن تكون مدرسة منفردة 

هذا صحيح ؛ لكن هل تظن أن هذا التجمع السلفي يلي عم تعرب عنه جيده شخص أو مخسة أو عشرة  :الشيخ 

  ؟

  .ال طبعا  :السائل 

  .ذا سنرجع للمالحظة اليت أبديتها ؛ نعم فإ :الشيخ 

وفعال يلي حكيته أنت يا أبا مالك أنت فعال ولكن من املؤسف قليلني يلي تفضلت فيه أنت عن  :السائل 

اإلكرام والشيخ مثال تعب على جمموعة من الناس وهم ما قدروا هذا العلم وأداروا ظهورهم يلي حكيته أنت 

 أعلم شو عم حيكوا للناس يلي داروا ظهرهم وحىت أنا حكيت لبعض منهم إنه صحيح يعين ظل عشرين باملئة اهللا

جيب بدل الصبح نعمل بني املغرب والعشاء هذا يلي فهمته من الذي قصدته أنت وفعال أنت تعبت كثري 

  ...واستفدنا كثري واستفادوا ولكن ما يف قلب صحيحة التباع السنة إال 

بدي أقطع حديثك وكالمك موصول ما خطرت نفسي مبسجد أبدا وإمنا أعين   أنا بدي أقول لك وما: أبو مالك 

يعين كالم عام ألن هذا احلقيقة هو الشيء املوجود يف حياتنا لألسف الشديد يعين أنا من األشياء اليت أتكلم فيها 

تنالون شيخنا بألسنة دائما باستمرار باجي يف اجللسات اليت تقدر يل أن ألتقي مع اإلخوان فيها وأعرف أنه فعال ب

حداد ويا ليتهم بتناوله ويقولوا مثال واهللا الشيخ فيه كذا يعين مثال من ناحية سلوكية مش عاجبه يف الشيخ مثال ، 

ال املشكلة ، هم يتنالونه يف علمه ، هذه األشنع إنه واهللا هو عاملنا حنن وحنن علماء فيه وبعدين تأثروا لألسف 

على ألسنة الكثريين يف العامل اإلسالمي أن الشيخ عامل باحلديث على الرأس والعني ولكن  الشديد باملقولة الدارجة 

يا أخي من أين له الفقه ؟ هذه املصيبة هذه الكارثة الطامة الكربى معليش من حممد شقرة جبانب الشيخ ناصر ؟ 

قالوا عن حممد شقرة واهللا  حممد شقره ال يذكر علمه جبانب الشيخ ناصر ، هذه مسألة مسلمة ال شية فيها إن

بتكون مقبولة عندي جدا وأنا أقبلها على نفسي واهللا أسلم ا تسليما ؛ لكن أن تقال على الشيخ ؟ واهللا العظيم 

أا قول إفك وزر من البهت والكذب يف احلديث والنقد لذاته ، أنا الذي أريد أن أقوله إنه أنا الكلمة املهدورة 

يعين أن هذه  "من علمين حرفا كنت له عبدا " واليت تنسب إىل عمر وما أظنها صحيحة اليت حنفظها من صغرنا 

الكلمة ملا آيت اآلن ، اآلن علم الشيخ أصبح ينقل إىل كل أطراف الدنيا ، إذا ما كان بكتابه يف الكسيت إذا ما  

ذا العلم الذي مأل األرض كان يف الكسيت املسجل يف مقال يف جملة يف مقابلة يف رسالة صغرية حىت فأجى أن ه

علما آيت أنا وأتكلم عن الشيخ وأنقد فيه ، هذه قلة األدب ؛ أنا ملا بدي آخذ مسألة عن الشيخ طالب العلم يف 

القرون السابقة  كان يستغل أحدهم من قرء إىل قرؤ آخر ، مش منشان يقضي مع الشيخ أيام وسنني وليايل ،  



عود إىل بلده ويقول أخذت عن هذا الشيخ ، حنن اآلن يف عمان الشيخ كان من أجل مسألة واحدة يعلمها مث ي

حيدثنا عن بعض املسائل مسألة القيام مسألة اللحية مسألة الثوب كثري من األشياء حيدث عنها حبكم الشرع 

ليت وببينه وبعدين الكثري عنها معرضون ال يتأثر ، الشيخ كيف بده يريب يف هذه املسائل وغريها من املسائل ا

يتمثلها الشيخ ونراها متمثلة فيه ، هذه على األقل ختلق يعين شيء من املعىن الرتبوي يف داخل النفس والسلوك ؛ 

فأين هذه ؟ هذه غري موجودة لألسف الشديد ، غري موجود على اإلطالق ، مثال نعرف على أن الشيخ ممكن 

أو بعض إخواننا بأن الشيخ سيحضر جند  أن يستفاد يعين من أوقات علم يأيت يف جملسه جند بعض الناس

سبحان اهللا أن حىت األسئلة نفسها هي اليت تكرر يف أحد من اجللسات ملاذا ؟ ألنه ما يف حضور دائم عند 

هؤالء الذين حيبون على األقل  الشيخ ؛ فإذا املدرسة اليت تتحدث أنت عنها لو كان يف غري مسجد صالح الدين 

يه إن مسجد صالح الدين من يوم ما تأسس إىل اآلن يعين ما قيل يف دروس الصبح وهذا الذي نريد الوصول إل

ممكن أن يعلم أمة خطب اجلمعة ، أنا ما أقول إنه أنا صاحب مدرسة يف خطب اجلمعة ال ما أقول هذا ؛ لكن 

خطب اجلمعة أيضا خطب منهجية خطب علمية ، خطب ميكن أن تصلح لدروس لسنني مستقبلة كثرية ومع 

ك ال نرى أثرها على نفوس هؤالء ؛ ألن احلضور ليس حضورا فرديا وإمنا هو حضور بدين حمض وبعدين يقول ذل

لك يا أخي من الشيء املؤسف يا أخي هذا الكالم مكرر معاد كأم أضحوا خريا من أصحاب رسول اهللا صلى 

ن أجل أن يتعلمها ، حنن اآلن خلص اهللا عليه وآله وسلم يلي الواحد منهم املسألة الواحدة جيلس هلا ساعات م

محلها يف رأسه ومل يتمثلها سلوكا ، يف نفسه فضاعت منه وضاع منها ؛ لذلك بارك اهللا فيك هذه الدروس يلي يف 

مسجد صالح الدين وخطب اجلمعة لكن لو كان يف عقول واعية وقلوب حاضرة ونفوس مقبلة على اخلري كان  

برية ممكن أن تفيد اإلنسان يف املستقبل ؛ فإذا املدرسة حتتاج لقناعة نفسية كل هذا يعترب زادا وحصيلة علمية ك

بادئة ذي بدئ وبعدين أنت تعلم أنه أنا يف مسجد صالح الدين حىت مع املخالفني جدا يلي الواحد قضى منهم 

ا جاهرا أمام عشر سنوات وهو يسمع يف املسألة وتكرر بني الفينة والفينة حىت مع هؤالء ما أجي أنا أنقد نقد

الناس وأقول أنت يا فالن أنت فعلت كذا ، ما أقول هذا ، وأنا أعلم الكثري الكثري بل أعلم مثل ما حكى عمك 

اهللا جيزيه اخلري أم يتناوشوين بألسنتهم من ورائي ، أنا أعلم هذا ولو كان األمر مع غريي أنا رمبا كان  بتعرف 

 أعطاين الصرب وأعطاين العلم أنا ال أحرص على بذله لنفسي وإمنا إن عمل أشياء وأشياء ؛ ولكن احلمد هللا ريب

شاء اهللا يكون هللا تعاىل ولذلك ما أتأثر إن شاء اهللا ؛ فأنا ما عنيت نفسي يف هذا احلديث وإمنا عنيت احلقيقة 

كيف كان شيخنا يلي حنن ما نكون نعظمه تعظيم هؤالء الذين أشرت إليهم من األول وإمنا جيب أن حيرتم ،  

ما كان أحد يقوم  )سيد ولد آدم يوم القيمة وال فخر ( الرسول عليه الصالة والسالم يلي يقول عن نفسه أنا 



، يأدبه ذا ))يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (( : له ؛ لكن صحيح ملا يقول القرآن 

م القرآين حنن الزم ننقل  منوذجا منه على األقل مع أشياخنا األدب ويقول ال ترفعوا أصواتكم ، هذا األدب العظي

، هذا غري موجود مع األسف الشديد ، الرتبية حتتاج إىل شيء حتتاج إىل أن يرى اإلنسان السلوك الرتبوي يف 

ل جوارح اإلنسان الذي يتمثل هذا اجلانب الرتبوي ، هذه واحدة ، األمر الثاين من يذكر ذا القول وذا الفع

وذا اخلطأ وذا الصواب ، هذا موجود لألسف الشديد لكن االستعدادات الفطرية النفسية غري موجودة ، وأنا 

على يقني أنين لو كنت من أولئك القوم يف مسجد صالح الدين من مجاعة الصوفية كان جتد كل هؤالء يقبلون 

عشر سنة ، فالزم يعظموا الشيخ تعظيم  مش يدي ال ، بل يقبلون رجلي ؛ ملاذا ؟ ألين أمضيت معهم إحدى 

  .كبري جدا ؛ لكن الشيخ ال يسأل عن تعظيمه وإمنا يسأل عن نفع هؤالء الناس بقدر ما حيرص عليهم 

  ...يعين واهللا يف الزمن يلي حنن فيه يعين عشرين باملئة من املوجودين يف املسجد  :السائل 

عشرين وال عشرة ، أنا يكفيين واحد لكن أنا يكفيين واحد لكن يا أبو عدنان عفوا أنا ال أتكلم عن : أبو مالك 

اهللا يبارك  فيك أرد على أبو أمحد وأبني له أنه يعين أيضا مما حيزن النفس ليش ربنا قال لنبيه عليه الصالة والسالم 

 ليش قال له ذلك ؟ أليس من أمل ))لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا (( 

الرسول عليه الصالة والسالم عليهم ؛ فأنا تكلمت على نفسي لعلك باخع نفسك على آثارهم ، هذا النيب عليه 

  .الصالة والسالم فكيف البشر يلي يالقي نفسه أحيانا يتكلم كأمنا يتكلم جلدران وأعمدة ، هذه مصيبة 

أ القرآن يف املسجد يوم اجلمعة بني املغرب تسمح لنا يا أبا مالك صار لنا عشر سنني تقريبا جنلس نقر  :السائل 

والعشاء ، فكان أول ما نقرأ القرآن يعين كل األمور اليت مضت ما هي على السنة هكذا تعلمناها وهكذا عودونا 

 ...عليها ، ملا بلشنا نفهم األصول للسنة الصحيحة ملا بلشنا حنكي وحنن عشرة اثىن عشرة واحد واحد اثنني 

  ثاي سنة  ...عمرنا بالشام هكذا وهكذا وحنن كذا وأنتم بدكم تغريوا  صاروا حيكوا طول

يا أبا عدنان بدنا حنكي لك شيء ، بتعرف عزائي مبسجد صالح الدين أيش هو ؟ وجود اإلخوة : أبو مالك 

طبيق األفاضل يلي مثلك ومثل أبو منري يعين هذا أوال ، ثانيا عزائي أنين أقيم يف هذا املسجد أنين أعمل على ت

السنة ما استطعت إليه سبيال ؛ ثالثا أن تطبيق هذه السنة ولو مل يعمل ا حىت الوافدون هلذا املسجد أا على 

األقل يسمع ا وتنقل إىل الناس خارج املسجد ،  يقال واهللا يف مسجد صالح الدين كذا وكذا من السنة ، هذا 

ن يعين ويعلم اهللا ، واهللا يا إخوان وأقسم باهللا العظيم ما الذي يعزيين يف مسجد صالح الدين وإال أنا أعلم بأ

مينعين من اخلروج من مسجد صالح الدين إال حرصي على بقاء السنة فيه وإال أنا واهللا متضايق يف بييت يلي أنا 

على  ساكن فيه ، واهللا إين متضايق وأحتمل الكثري أنا وأبنائي  من أجل بقاءنا يف هذا املسجد ، لكن حرصا مين



  . أن ال يأيت واحد مبتدع وطبعا ستكون الفرحة الكربى إذا خرجت من هذا املسجد فرحة كربى 

  يعين من إخواننا ؟ :السائل 

ال مش من إخواننا يلي يف املسجد ال مش من بعضهم ؛ ألنه على يقين أن إخواننا ال يريدون أن : أبو مالك 

  .أفارقهم 

  أم ذلك ، أمل حياولوا ؟ :الشيخ 

ما يف شك ، وستكون فرحة عظيمة هلم ؛ فأنا يعلم اهللا من هذا الباب حريص على البقاء يف املسجد : أبو مالك 

لعل اهللا سبحانه وتعاىل يوفر له من يقوم بأداء تطبيق السنة ؛ فأنا هذا احلرص أقابل به أحيانا من بعض اإلخوان 

يعين أن من األشياء ملا كنت أريد أن أذهب إىل  "طني  يف أذن عجني ويف الثانية" يعين بشيء كما يقول املثل  

جدة ، وأنا ال أريد أن أروح إىل جدة يعين الناس يلي اهتموا ذا املوضوع حىت من إخواننا يف داخل املسجد نفر 

قليل جدا أيش يعنيهم راح أبو مالك جاء أبو مالك يعين أمر كأنه ال يعنيهم بشيء ؛ لكن أنا على مثل اليقني 

نه لو خرج أبو مالك من هذا املسجد سيعرفون فضل اهللا عليهم بالسنة اليت اجتمعوا عليها ، وإذا تركت هذه أ

السنة أو إذا عمل على هجرها ووأدها وإبعادها عن هذا املسجد فسيكون هذا بسبب واحد فقط هو يف تقديري 

اهم وأبعد عنا شرهم وخالنا نصرب ونتحمل ما خروجي من هذا املسجد ؛ ألنه احلمد هللا رب العاملني  ربنا وقانا أذ

يصاب بنا من أذى ، وهذا من فضل اهللا علينا ؛ لذلك من هذا الباب أنا أقول يا أخ أبو عدنان يعين مسجد 

صالح الدين ما يف اآلن له نظري يف اململكة ، ليس له نظري يف اململكة أبدا على قلة التأثري الذي فيه لكن واحلمد 

  .ني حنمد اهللا دائما على أن يف مسجد حييي هذه السنة هللا رب العامل

  ...عشر سنني  ... :السائل 

عفوا أنا قلت إن هذه من عزائنا أن هذه السنة يتسامع ا من خارج املسجد ، أنا صدقا مسعت مرارا : أبو مالك 

  ....وتطبيق السنة  أن مسجد صالح الدين ليس مسجد هذا مدرسة ، مدرسة مباذا ؟ مدرسة مبا فيه من تعظيم

  .يعين كما ينبغي أن تكون املساجد كلها  :الشيخ 

يا سيدي ادعوا لنا ربنا أن يثبتنا على احلق ويطول عمر شيخنا وربنا جيزيه عنا وعن اإلسالم : أبو مالك 

  .واملسلمني خريا ويبارك له يف ولده وذريته ونسله 

  .اهللا جيزيكم اخلري  :الشيخ 

شر أعداءه إن شاء اهللا ، وواهللا يا شيخنا أقسم باهللا العظيم يا شيخنا قبل أيام زارين واحد من ويكفيه : أبو مالك 

مسؤويل األمن قال يل حنن لألسف الشديد أسأنا للشيخ ، قال واهللا لكن أسأنا له قبل أن نعرف أيش اإلسالم ، 



سالمية وأصبحنا نعرف من هو الشيخ واهللا ، قال احلمد هللا اآلن أصبحنا نعرف وتوسعت مداركنا بالثقافة اإل

ناصر ، ومن هو فالن من الناس يف هذا البلد ؛ واحلمد هللا  يعين اآلن الصورة زالت من فضل اهللا تبارك وتعاىل ، 

  ...وهذا من احلكمة اليت سدد اهللا قلوبنا هلا إن شاء اهللا فاحلمد هللا رب العاملني هذه نعمة 

  ...احلمد هللا رب العاملني  :الشيخ 

حييط به أي شك يف أنه يف حكم املرفوع ومىت يكون ذلك ؟ حني ال جمال أن يقال رد الرأي  ... :الشيخ 

واالجتهاد هذا الشرط األول ؛ والشرط الثاين أو قبل أن أقول الشرط الثاين ، الشرط األول يعود يف احلقيقة إىل 

قسم يتعلق بالشريعة : ر الغييب ينقسم إىل قسمني أمر غييب وهو من معانيه التحرمي والتحليل ؛ لكن هذا األم

  . ...اإلسالمية وقسم يتعلق مبا قبل الشريعة من الشرائع املنسوخة 
  


